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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Р А З Г Р А Д  
 

АСОЦИАЦИЯ ПО В и К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ - ДУНАВ” ЕООД, ГР. РАЗГРАД 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 11/18.03.2016 г. 
 

Днес, 18.03.2016 г. от 10:30 часа в гр. Разград, в сградата на областна администрация се 

проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, при следния 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

1. Съгласуване на бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, който се явява удължаване на настоящия регулаторен период по смисъла на 

чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги 

до 31.декември.2016 г.; 

2. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2015 г.; 

3. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2015 г.; 

4. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2015 г.; 

5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2016 г.; 

6. Решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на  

В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги между Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград и В и К оператор - 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград; 

7. Други 

 

 На основание чл.12, ал.2 и ал.3 от Правилника за организация и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация беше изготвен списък на присъстващите 

членове с право на глас. Същия се подписа от: 
1. Манол Христов Кившанов – Областен управител и Председател на Асоциация по  

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав ”ЕООД, гр. Разград  - 

Решение № РД 02-14-149/ 25.02.2016 г. на Министъра на Регионалното развитие и 

благоустройството и Пълномощно № 26-00-502/ 14.03.2016 г. на Министъра на околната среда 

и водите; 

2. Д-р Валентин Василев – Кмет на Община Разград, Решение № 77 по Протокол  № 6/  

29.02.2016 г. и Решение № 76 по протокол № 6/29.02.2016 г.;  

4. Айхан Мустафов Хашимов – Кмет на Община Лозница - Решение № 46 по Протокол 

№ 6/ 22.02.2016 г.;  

3. Найден Хинков Късов – Зам. кмет на Община Цар Калоян, Решение № 15  по 

Протокол № 2/ 12.03.2016 г. 

4. Геогри Петров Георгиев  – Председател на Общински съвет -  Попово, Решение № 47  

по Протокол № 5/ 25.02.2016 г.; 
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5. Месру Мехмедов Хасанов – Зам. кмет на Община Опака, Решение № 58 по Протокол 

№ 6/ 02.03.2016 г. и Решение № 57 по Протокол №6/02.03.2016 г. 

  На основание чл.8, ал.2, във вр. с ал.1 от Правилника за организация и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация броя на гласовете в Общото събрание е 

разпределен както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00%, 
Община Разград 32,56%; 
Община Попово 18,34%; 
Община Лозница 5,90% 
Община Опака 4,25% 

Обшина Цар Калоян 3,95% 

 

 На редовното Общо събрание присъстват и:   

- Инж. Стоян Иванов– управител на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград; 

- Г-н Васил Кръстев – контрольор МРРБ; 

- Надя Йорданова – Главен секретар на Асоциация по  

В и К; 

- Христина Лазарова – Финансов експерт на Асоциация по  

В и К; 

- Служители на Областна администрация Разград. 

Заседанието беше открито за представители на средства за масова информация и за 

юридически лица с нестопанска цел. 

На основание чл.12, ал.8 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация - преброител на гласовете е главен секретар, освен ако общото 

събрание не избере друго лице служител на Асоциацията по В и К, в тази връзка Председателя 

направи предложение за преброител на редовно Общо събрание да бъде избрана г-жа Христина 

Лазарова – финансов експерт на Асоциация по В и К. 

 Предложението се подложи на гласуване и беше единодушно прието. 

На основание чл.46, ал.1, т. 2 от Правилника за организация и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация –  протоколчик на редовното Общо събрание е Надя 

Йорданова – Главен секретар на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав ” ЕООД, гр. Разград. 

Г-н  Манол Кившанов – Областен управител и Председател на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав ”ЕООД, гр. Разград, 

приветства с добре дошли членовете и уточни, че на основание чл.198в, ал.7 от Закона за 

водите за да бъде проведено заседание е необходимо да присъстват не по-малко от 2/3 от 

всички членове с право на глас, във връзка с горното - присъстват всички членове, същите са 

редовно упълномощени и представят мандат с позицията за гласуване по точките от дневния 

ред – кворума е 100 %, което е основание за провеждане на редовното заседание на Общото 

събрание. 

 Г-н Кившанов представи дневния ред на присъстващите, припомни, че на основание 

чл.11, ал.1 от Правилника за организация и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация - няма постъпили предложения за промяна на дневния ред, такива не бяха 

направени и на заседанието. 

Пристъпи се към гласуване на така предложения дневен ред: 

 

Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 
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Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 
Със 100 % /сто процента/ от всички членове с право на глас, дневния ред беше приет. 

 

По т. 1 от дневния ред: Г-н Кившанов даде думата на г-жа Надя Йорданова – Главен 

секретар на Асоциация по В и К. 

Г-жа Йорданова уточни, че съгласно §14 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ. бр. 58/31.07.2015 г.), 

настоящия регулаторен период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги е удължен до 31.декември 2016 г.  

С писмо вх.№ АВиК 021/03.11.2015 г., инж. Иванов – Управител на  „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград е изпратил за съгласуване Бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав „ 

ЕООД за 2016 г. 

С Решение № БП – 9 от 21.01.2016 г. Комисията по енергийно и водно регулиране е 

одобрила така представения бизнес план. 

Съгласно изискването на  чл.198м от Закона за водите, бизнес плана се съгласува от 

Асоциацията по В и К, когато е в съответствие с генералните планове, инвестиционните 

програми и договора за възлагане. 

 

 Предложения, становища и коментари по т.1 от дневния ред нямаше, същата беше 

подложена на гласуване: 

 

Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 

Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 

Със 100.00 % /сто процента/ от всички членове с право на глас беше взето следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 1 
 

На основание чл.198в, ал.4, т. 5 от Закона за водите, членовете на Общото събрание 

на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласуват бизнес план на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград през 2016 г., като същия се явява удължаване на настоящия регулаторен 

период по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги до 31.декември.2016 г. 
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По т. 2 от дневния ред: Г-н Кившанов даде думата на г-жа Надя Йорданова – Главен 

секретар на Асоциация по В и К. 

Главният секретар разясни, че на основание чл.16, т.3 от Правилника за организация на 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – годишния отчет за дейността на 

Асоциацията за 2015 г. е изпратен с писмо наш. изх. № АВиК – 002  на членовете на 

Асоциацията и с писмо наш. изх. № АВиК - 001 на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството на 27.01.2016 г. 

В годишния отчет подробно са описани: всички проведени заседания на общото 

събрание на Асоциация по В и К; изготвените административни документи; сключените  

Договори; проведените конкурси по реда на Кодекса на труда; издадените заповеди от 

Председателя на Асоциацията; организацията на материално – техническо снабдяване на 

Асоциация по В и К; решенията взети извън изключителната компетентност на Общото 

събрание; постъпили предложения и сигнали от страна на потребители и граждани; 

взаимоотношенията с В и К оператора “Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград; 

 броя на постъпилите входящи и съответно изпратените изходящи писма; деловодтвото на    

Асоциацията по В и К. 

 Предложения, становища и коментари по т.2 от дневния ред нямаше, същата беше 

подложена на гласуване: 

 

Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 

Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 

Със 100.00 % /сто процента/ от всички членове с право на глас беше взето следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

На основание чл.198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите и чл.9, ал.2, от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете 

на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат годишния отчет за дейността на 

Асоциация по В и К  за 2015 г. 

 

По т. 3 от дневния ред: Г-н Кившанов даде думата на г-жа Христина Лазарова – 

Финансов експерт на Асоциация по В и К. 

Г-жа Лазарова докладва, че годишния отчет за изпълнение на бюджета е изпратен с писмо 

наш. изх. № АВиК – 002  на членовете на Асоциацията и с писмо наш. изх. № АВиК - 001 на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството на 27.01.2016 г. С бюджета за 2015 

г. са планирани 32 285,75 лева приходи за финансиране на текуща дейност. Направените 

разходи са в размер на 8 644,69 лева, при планирани 34 276,85 лева, като тя подчерта факта, че 

разходването на средствата е извършвано винаги в условията на обоснованост и финансова 

дисциплина, както и че към годишния отчет за изпълнение на бюджета е приложена подробна 

обосновка по отделни пера на разходваните суми.  
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Предложения, становища и коментари по т.3 от дневния ред нямаше, същата беше 

подложена на гласуване: 

 

Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 

Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 

Със 100.00 % /сто процента/ от всички членове с право на глас беше взето следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 
На основание чл.9, ал.2, във вр. с чл.26 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат отчет за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по В и К  за 2015 г. 

 
По т. 4 от дневния ред: Г-н Кившанов даде думата на г-жа Христина Лазарова – 

Финансов експерт на Асоциация по В и К.  

Г-жа Лазарова уточни, че годишния финансов отчет ( ГФО) е съставен съгласно 

счетоводната политика на Асоциацията, изцяло е съобразен със Закона за счетоводството и 

Националните стандарти за финансова отчетност на малки и средни предприятия. Съставните 

части на ГФО са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните 

потоци, отчет за собствения капитал и приложения. Същият беше изпратен на членовете, ведно 

с поканата за провеждане на Общото събрание. 

Предложения, становища и коментари по т. 4 от дневния ред нямаше, същата беше 

подложена на гласуване: 

 

Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 

Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 

Със 100.00 % /сто процента/ от всички членове с право на глас беше взето следното: 
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РЕШЕНИЕ № 4 
 

На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във вр. с чл. 28, ал. 4 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, във вр. с чл. 40, ал.1, т. 3 предложение второ от Закон за счетоводството  

(в сила от 01.01.2002 г., доп. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013 г.), членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат годишен финансов отчет на 

Асоциация по В и К за 2015 г. и взимат решение за публикуване на същия на интернет 

страницата на Областна администрация Разград /раздел Асоциации В и К/. 

 

По т. 5 от дневния ред: Г-н Кившанов даде думата на г-жа Христина Лазарова – 

Финансов експерт на Асоциация по В и К.  

Финансовият експерт уточни, че бюджет 2016 г. е изцяло съобразен с разпоредбите на 

Закона за водите, Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване 

и канализация и дадените методически указания от Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ 

при  МРРБ. С писмо № 91-00-11/ 21.01.2016 г. Зам. министър Нанков е утвърдил предложената 

препоръчителна вноска на държавата към бюджета за 2016 г., във връзка с горното и в 

съответствие с процентното си съотношение са изчислени следните вноски: 

 Държавата – МРРБ – 10 427,11 лева; 

Община Разград– 9 700,20 лева; 

Община Попово – 5 463,81 лева; 

Община Лозница – 1 757,71 лева; 

Община Опака – 1 266,15 лева; 

Община Цар Калоян – 1 176,77 лева. 

 За 2016 г. са планирани разходи на обща стойност 55 426,66 лева, като сумата е сбор от 

очакваните приходи от вноски на членовете плюс наличните към 01.01.2016 г. парични 

вземания. 

Предложения, становища и коментари по т. 5 от дневния ред нямаше, същата беше 

подложена на гласуване: 

 

Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 

Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 

Със  100.00 % /сто процента/ от всички членове с право на глас беше взето следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 
На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 
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членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат  бюджет на 

Асоциация по В и К  за 2016 г., като опредлят вноската на държавата да е в размер на 

10 427,11 лева, вноската на Община Разград – 9 700,20 лева, Община Попово – 5 463,81 

лева, Община Лозница – 1 757,71 лева, Община Опака – 1 266,15 лева и Община Цар 

Калоян – 1 176,77 лева. 

 

По т. 6 от дневния ред: Г-н Кившанов даде думата на г-жа Надя Йорданова – Главен 

секретар на Асоциация по В и К. 

Г-жа Йорданова уточни, че по протокол № 8/17.04.2015 г. на заседание на Общото 

събрание е взето решение за сключване на договор за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията както и предоставянето на В и К услуги на 

потребители с действащия В и К оператор по реда на чл.198п, ал.1 от Закона за водите. 

С оглед на горното бяха предприети редица действия, от страна на Асоциация по  

В и К , с които се целеше сключването на договора в кратки срокове - проведоха се срещи с 

кметове на Общините членове на Асоциацията, с Председателите на Общински съвети, 

проведена беше разяснителна кампания по места, проведоха се работни срещи с представители 

на В и К оператора и не на последно място срещи със служители на МРРБ, които бяха 

изключително отзивчиви и допринесоха с бързите си действия за финализирането на 

процедурата. 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 

съоръженията както и предоставянето на В и К услуги на потребители е разработен от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството по проект „Подкрепа на 

реформата в отрасъл  В и К“, със сключването на същия се поставят следните цели: 

- подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по 

водоснабдяване и канализация; 

- постигане на европейски стандарти е предоставянето на водоснабдителните и 

канализационните услуги; 

- увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по 

водоснабдяване и канализация; 

- опазване на околната среда и водите; 

- подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и 

канализационна система и прилежащите съоръжения в обособената територия; 

- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационните 

услуги. 

Договорът беше изпратен на членовете на Асоциация по В и К  на 10.02.2016 г. , като 

приложение към поканата за редовно общо събрание и е публикуван на страницата на 

Областна администрация. 

Съгласно изискванията на Закона за водите и Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, същия беше разгледан на сесии на 

Общинските съвети и беше одобрен. 

Със сключването на договора Асоциацията по В и К, ще възложи дейностите по 

стопанисване, експлоатация и поддръжка на В и К съоръженията и системите намиращи се на 

обособената територия, като ще действа от името и за сметката на собствениците на 

публичните активи.  

На основание чл.6, ал.1, т.5 и чл.21, ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги на 18.02.2016 г. беше получено становище от КЕВР, видно от което 

одобряват приложените общи условия на договора. 

Управителя на „ Водоснабдяване – Дунав“ също беше редовно упълномощен да сключи 

договор с Областния управител на Област Разград / Протокол №  ТЗ-33/15.03.2016 г. на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството/. 

Предложения, становища и коментари по т. 6 от дневния ред нямаше, същата беше 

подложена на гласуване: 
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Членове Гласували 

„ЗА” 

Гласували 

„ПРОТИВ” 

Гласували 

”ВЪЗДЪРЖАЛ“ 

Държавата, 

представлявана от 

Областен управител 

„ЗА” - - 

Община Разград „ЗА” - - 

Община Попово „ЗА” - - 

Община Лозница „ЗА“ - - 

Община Опака „ЗА“ - - 

Община Цар Калоян „ ЗА“ - - 

 

Със  100.00 % /сто процента/ от всички членове с право на глас беше взето следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 
На основание чл.198в, ал.4, т. 2 от Закона за водите и чл.34 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

членовете на  Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат решение за 

сключване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и 

съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград и В и К оператор - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

 
По т. 7 от дневния ред:  

Г-н Кившанов, уведоми присъстващите, че с разрешение на Община Разград, паралелно 

с редовното общо събрание се провеждат протестни действия от страна на частния В и К 

оператор „Водоснабдяване – с. Раковски „ ООД. Като уточни, че представители на частното 

дружество са изявили желание да изкажат своите искания и пред членовете на Общо събрание, 

но това може да бъде осъществено, единствено след взимане на решение от тяхна страна. С 

оглед на горното, всички присъстващи се обединиха към становището, че исканията на 

частното дружество не засягат пряко дейността на Асоциация по В и К, а по скоро следва да се 

разрешат от Община Разград като собственик на вътрешно водопроводната мрежа и  В и К 

оператора „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и В и К оператора „ Водоснабдяване – 

с. Раковски“. С тази си позиция, членовете на Общото събрание не допуснаха до изслушване 

представителите на частния В и К оператор. 

Г-н Георги Георгиев – Председател на Общински съвет -  Попово и представляващ 

Община Попово на редовно Общо събрание зададе два въпроса: първия беше свързан с 

отбелязаната промяна в поканата за редовното заседание относно процентното съотношение на 

членовете на Асоциацията. Изтъкна съображения, че след като има преразпределение на 

гласовете, следва да има ново учредяване на Асоциацията, както и че всички Общински съвети 

требва да бъдат уведомени писмено новото съотношение на гласовете. 

Г- жа Йорданова отговори на така поставения въпрос като цитиран чл.8, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация „ за 

целите на ал.1 броя на гласовете в общото събрание се разпределят между членовете по 

решение на председателя на асоциацията съгласно резултатите от изчерпателното преброяване 

на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд 

в Република България през 2011 г.“ 
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Уточни, че това преразпределение не е от изключителната компетентност на Общото 

събрание, а Председателя на Асоциация по В и К  с вътрешен нормативен акт – Заповед № 

2/06.01.2016 г. е преразпределил гласовете на членовете на общото събрание и е определил 

необходимия кворум за провеждане на общо събрание и взимане на решения, съгласно 

изискванията на закона за водите ( изм. ДВ. бр. 61 от 11 август 2015 г.) и Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

Поет беше ангажимент от страна на Асоциацията да изпрати като приложение към 

настоящия протокол – Заповед № 2/06.01.2016 г. на Председателя на Асоциация по В и К. 

Втория въпрос поставен от г-н Георгиев беше свързан с консолидацията на В и К 

операторите и промяна на границите, че присъединяването на Община Исперих, Община Завет 

и Община Самуил. 

Г-жа Йорданова уточни, че на 10.03.2016 г. беше проведено редовно Общо събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване  и 

канализация“ ООД, гр. Исперих и на същото в т. 6 – други беше поставен също въпроса за 

обединяване на двете асоциации. Главният секретар подчерта, че положително становище за 

консолидация в кратки срокове са изразили кмета на Община Завет и кмета на Община Самуил, 

единствено не съгласие е изразил кмета на Община Исперих. 

Последва дискусия по темата, в която взеха участие г-н Георгиев, г-н Василев, г- н 

Хашимов и Управителя на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД. 

Г-н Василев зададе въпроса - до каква степен не консолидираността би попречила на 

осъществяване на втория етап на водния цикъл на Община Разград, към този въпрос се 

присъедини и г-н Георгиев, който също изложи становище за забавяне на втори етап от водния 

цикъл на Община Попово. 

Инж. Иванов – изрази мнение, че без консолидация и промяна на границите, нито 

Община Разград, нито Община Попово, нито която и да е община на обособената територия, 

обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ няма да може да реализират своите проекти и да 

усвояват средства от европейски фондове. Изложи тезата, че за него е непонятно, защо Община 

Исперих, категорично отказа консолидация, след като към днешна дата цената по доставяне на 

вода от „ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих е по- висока от тази на  

„ Водоснабдяване – Дунав“. 

 Г-н Хашимов, също изрази становище, че следва да се предприемат спешни мерки, 

относно пълното разяснение на консолидацията, тъй като не консолидацията е пречка и за 

малките общини, който желаят да реализират проекти по оперативна програма „ Развитие на 

селските райони“. 

След приключване на дискусията всички присъстващи се обединиха към становището, 

че Асоциацията следва да предприеме в кратки срокове, разяснителна кампания по Общински 

съвети на трите Общини членове на Асоциация по В и К обслужвана от „ Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Исперих, както и да се проведат работни срещи - с Управителите на 

двете дружества, с Председателите на Общинските съвети, с оглед разглеждане на всички 

правни възможности за консолидация, в това число разглеждане на правната рамка за промяна 

на търговските дружества съгласно Търговския закон. 

В заключение на горното Г-н Кившанов  уточни, че Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград ще 

изпълни поетите ангажименти в днешното редовно заседание и уведоми, всички присъстващи, 

че непосредствено след закриването на Общо събрание ще се подпише договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне 

на водоснабдителните и канализационните услуги. 

Поради изчерпване на дневния ред Председателя закри редовното Общо събрание. 

 

 Настоящия протокол се състави в 8 /осем/ еднообразни екземпляра – по един за 

Председателите на Общинските съвети на общините членове на Асоциация по В и К, 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министър на околната среда и 

водите и един за Деловодството на Асоциацията. 
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 Приложение – Заповед № 2/06.01.2016 г. на Председателя на Асоциация по В и К. 

 

 

Извън протокола – подписване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги. 

Председателя на Асоциация по В и К изказа своите благодарности на Дирекция „ В и К“ 

на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, че спомогнаха за 

реализирането на този договор в кратки срокове. Благодари още и на – Кметовете, 

Председатели на Общинските съвети, общинските съветници, служителите на общините 

 членове на Асоциацията, на служителите на Асоциацията по В и К и на Управителя на 

„Водоснабдяване – Дунав“, че проявиха борбеност и безотказност и доказаха, че въпреки 

многото пречки е възможно да бъде осъществен този проект. 

Пристъпи се към подписване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 

услуги , същия беше подписан в три екземпляра – по един за  Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград,  В и К 

оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД  и един за Министерство на регионалното развитие 

и благоустройството. 

 
 

          Председател:  /п/ 

                                 
МАНОЛ КИВШАНОВ  

  Областен управител и 
Председател на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 
 

 

 

Преброител:  /п/ 

 

  Христина Лазарова 

  Финансов експерт  на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от  

"Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград 

 

 

 

Протоколчик:  /п/ 

 

Надя Йорданова 

  Главен секретар на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от  

"Водоснабдяване - Дунав ” ЕООД, гр. Разград 


